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DD 

Jehlan  

Jak vypadá jehlan?  

Jehlan je trojrozměrné    …………    těleso. 



Jehlan  

Jeho podstavou je     ………………… mnohoúhelník: 

trojúhelník 

čtyřúhelník 

další n-úhelníky 

nebo 

nebo 

nebo 

pětiúhelník 



Jehlan  

Pak jde o : 

trojboký jehlan 

čtyřboký jehlan 

pětiboký jehlan 

nebo jiný n – boký jehlan 



Jehlan  

Boční stěny jsou      …………………, které mají 
společný bod, nazývající se …………… 

trojúhelníky,  
vrchol. 

vrchol V 



Pravidelný čtyřboký jehlan  

boční stěna 

vrchol podstavy 

podstavná hrana 

podstava 

boční hrana 

výška 

hlavní vrchol 
V 

v 

C 

B A 

D 

Má čtvercovou podstavu a boční stěny jsou shodné 
rovnoramenné trojúhelníky. 



Síť jehlanu 

Síť jehlanu se skládá ze všech jeho stran. 

rozvinutý plášť 

podstava 

a 

b 

a 

b 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

b b 

a 

a 

b 

c c 

c 



Konstrukce pravidelného čtyřbokého jehlanu  

1. Sestrojíme tence 
obraz podstavy.  

a 

a 
2 45° 

S 

2. Sestrojíme průsečík S 
uhlopříček podstavy.  
3. Sestrojíme hlavní 

vrchol V.  

V 

4. Doplníme boční hrany a 
vyznačíme viditelnost. 



DD 

Je tvrzení pravdivé?  

Každý pravidelný pětiboký jehlan má 
všechny boční hrany shodné úsečky. 



DD 

Je tvrzení pravdivé?  

Plášť tohoto pravidelného jehlanu 
je tvořen sedmi stěnami . 



DD 

Je tvrzení pravdivé?  

Rovnostranný jehlan má všechny hrany 
stejně dlouhé. 



DD 

Je tvrzení pravdivé?  

Rovnostranný šestiboký jehlan 
neexistuje. 



DD 

Je tvrzení pravdivé?  

Síť dvacetibokého jehlanu je 
složena z 21 stěn. 
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Použité zdroje: 

 

Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů 

Microsoft Office. 

 

ODVÁRKO, O.; KADLEČEK, J. MATEMATIKA pro 9. ročník základní školy 3: 

Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-283-0. s. 3-6. 
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